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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada masa usia dini merupakan wahana pendidikan  

yang sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan 

berkembangnya dasar-dasar pengetahuan. Kemampuan dan ketrampilan 

pada anak. Keberhasilan proses pendidikan pada masa dini tersebut 

menjadi dasar untuk proses pendidikan selanjutnya. Keberhasilan 

penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia dini 

sangat tergantung pada sistem dan proses pendidikan yang dijalankan. 

Lingkungan sekolah, sebagai salah satu lembaga pendidikan 

memegang peranan penting dalam menyiapkan generasi penerus. Proses 

pendidikan di sekolah dilaksanakan dalam bentuk belajar mengajar. 

Keefektifan daya serap anak didik terhadap kegiatan yang sulit dan rumit 

dengan bantuan alat. Kemampuan berhitung permulaan anak dapat dilihat 

dari keaktifan anak dan kemandirian anak maupun kemampuan anak 

dalam pembelajaran. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar dapat 

meningkatkan kemampuan berhitung permulaan anak bukanlah hal yang 

mudah. Terdapat banyak ditemukan siswa yang enggan untuk belajar. 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan tentang 

perkembangan anak, maka orang semakin menyadari pentingnya bermain, 

bermain yang tentunya disesuaikan dengan minat serta tahap 
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perkembangnya, dengan bermain akan memberikan suatu cara bagi anak 

untuk memajukkan kecepatan masuknya rangsangan, baik dari dunia luar 

maupun dalam yaitu aktivias otak yang secara konstan memainkan 

kembali dan merekam pengalaman-pengalamannya. 

Demikian pula dalam kegiatan permainan, diharapkan anak di 

Taman Kanak-kanak akan dapat berkembang secara baik sesuai dengan 

tujuan kemampuan berhitung permulaan, maka guru TK harus mampu 

menguasai teknik bermain alat permainan edukatif, sehingga pembelajaran 

dapat menarik minat anak. Apabila guru kurang menguasai alat/media, 

maka tujuan pembelajaran kurang tercapai secara optimal.  

Salah satu aspek dalam mengembangkan berhitung permulaan 

adalah pengembangan pembelajaran matematika, praktek-praktek 

pembelajaran matematika untuk anak usia dini di berbagai lembaga 

pendidikan anak usia dini baik jalur formal maupun non formal sudah 

sering dilaksanakan. Istilah-istilah yang dikenal diantaranya 

pengembangan kognitif, daya pikir atau ada juga yang menyebutnya 

sebagai pengembangan kecerdasan logika matematika. Kegiatan 

pengembangan pembelajaran matematika untuk anak usia dini dirancang 

agar anak mampu menguasai berbagai pengetahuan dan ketrampilan 

matematika yang memungkinkan mereka hidup dan bekerja pada abad 

mendatang yang menekankan pada kemampuan memecahkan masalah. 

Berhitung merupakan bagian dari matematika yang sangat 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari terutama konsep bilangan yang 
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merupakan juga dasar bagi pengembangan kemampuan matematika 

maupun kesiapan untuk mengikuti pendidikan dasar. Berhitung di taman 

kanak-kanak diharapkan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan 

berhitung permulaan saja, tetapi juga kesiapan mental, sosial dan 

emosional. Berhitung di TK pelaksanaannya dilakukan secara menarik dan 

bervariasi.  

Permasalahan lain yang terjadi di TK Pertiwi Sumber Trucuk 

Klaten adalah metode yang digunakan oleh guru masih menggunakan 

praktek-praktek paper pencil test. Pengembangan berhitung permulaan 

khususnya pada pembelajaran berhitung, guru memberikan perintah 

kepada anak agar mengambil buku tulis dan pensil masing-masing. Guru 

memberikan contoh kepada anak membuat beberapa buah benda dan 

benda tersebut diberi lingkaran. Anak kemudian harus mengisi jumlah 

benda tersebut dengan sebuah angka yang cocok. Setelah anak mengerti, 

guru menyuruh anak untuk membuatnya sendiri jumlah benda tersebut 

beserta angkanya sebanyak mungkin. Selain itu, kurangnya media dan 

sumber belajar yang digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran 

berhitung. 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anak 

Kelompok B TK Pertiwi Sumber Trucuk Klaten menunjukkan 

kemampuan kognitifnya masih rendah. Hasil tersebut bisa dilihat dari 

observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dari jumlah anak 20 

anak yang mampu dalam pembelajaran berhitung permulaan  baru 5 anak. 
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Jadi kenyataan menunjukkan bahwa baru 25 % anak yang mampu dalam 

pembelajaran berhitung permulaan.  

Berkaitan dengan masalah tersebut penulis mencoba mengatasi 

masalah tersebut dengan menggunakan permainan bentuk-bentuk geometri 

sebagai alat peraga guna menyampaikan kegiatan berhitung permulaan. 

Peneliti menggunakan bentuk-bentuk geometri ini mempunyai harapan 

agar anak dapat lebih tertarik atau berminat terhadap pembelajaran 

berhitung permulaan, anak termotivasi untuk belajar berhitung, dan anak 

lebih mudah menerima konsep matematika secara nyata. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas dengan judul “Upaya meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan anak melalui permainan bentuk-bentuk geometri 

pada anak kelompok B di TK Pertiwi Sumber, Trucuk, Klaten Tahun 

Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

“Apakah permainan bentuk-bentuk geometri dapat meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan anak kelompok B TK Pertiwi Sumber 

Trucuk Klaten Tahun Ajaran 2012/2013 ?”.  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok B TK Pertiwi 

Sumber Trucuk Klaten. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan kemampuan berhitung permulaan pada anak 

kelompok B TK Pertiwi Sumber Trucuk Klaten melalui permainan 

bentuk-bentuk geometri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka 

penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam 

pendidikan anak usia dini. Adapun manfaat ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan sumbangan kepada lembaga pendidikan baik lembaga 

formal maupun non formal, terutama terhadap lembaga pendidikan 

anak usia dini yang menginginkan anak didiknya mempunyai 

kemampuan berhitung permulaan yang baik.       
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui perkembangan kemampuan berhitung 

permulaan anak dan guru dapat mengetahui sejauh mana 

keefektifan permainan bentuk-bentuk geometri dalam 

meningkatkan kemampuan berhitung  permulaan anak. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan dasar bagi sekolah dalam pemilihan pendekatan 

pembelajaran yang sesuai 

c. Bagi Peneliti selanjutnya 

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan 

penelitian dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan 

berhitung permulaan anak.  

 


